'धानमं )ी पीक िवमा योजना

िबगर कजदार शेतकTयांनी भरावयाचे िवमा '(ताव प)

(अजदाराने भरावयाचे)
हं गाम : खरीप / रबी / उहाळी

वष :

बँकेचे नाव :

सोबत जोडावयाची कागदप)े :

शाखेचा पKा :

1. 7/12

फोन नं. :

2. िपक पेरणीबाबत (वयं घोषणाप)

इ-मेल :

1. शेतकTयाचे नाव :
Gलग : Vी / पुWष.
जात 'वग : (अनु. जाती / अनु. जमाती/ इतर)

वारसदाराचे नाव :

वय :

अजदाराशी असलेले नाते :

आधार U. :

पKा :

इतर ओळखप)े : पॅन काड / पासपोट / वाहन परवाना / िनवडणूक ओळखप) / इतर
शेतकTयाचा बचतखाते U. :
मोबाईल U. :
2. शेतकक-याची वगवारी : अ9य;प / अ;प / इतर
3. अिधसुिचत =े)ाची मािहती :
िज;हा

तालुका

महसुल मं डळ

3. िव<यासाठी '(तािवत पीकाची व =े)ाची मािहती
तालुका

गाव

सह नं

मालकी हAक

(मालक/भागधारक/
भाडे पटटीधारक)

िपकाचे नाव

पीक लागवडीचा

/पेरणीचा िदनांक

लागवड/ पेरणी =े) हे.

मी असे घोिषत करतो / करते की हे '(ताव प)क/रिज(*ेशन फोम भर-याआधी मी 'धानमं)ी पीक िवमा योजनेचे िनयम/अटी व (प1ठीकरण सिव(तर वाचून / समजून घेतले आहे त/ मला समजावून सांिगतले

आहे त. मी पुढे घोिषत करतो/करते की वर िदलेली मािहती स9य व खरी आहे . मी सव बाबी उघडपणे मांड;या आहे त. मी /आ<ही िवमा संरि=त िपकाची पेरणी केली / पेरणी कर-याचे '(तािवत केली आहे . पुढे मी
असे घोिषत करतो की, जर िवमा '(तािवत पीकाम?ये बदल केला तर 9याबाबत मािहती व फरकाची दे य िवमा ह@ता रAकम िवमा कंपनीस दे ईन.

मी वरील मािहती िदले;या िपकाचा िवमा वर दशिवले;या हं गामात इतर कुठ;याही िवमा योजनेखाली या '(तावा यितिरAत कुठ;याही इतर बँक/ सहकारी सोसायटी/ िवमा एजFट Gकवा कुठ;याही मा?यमातून

'(तािवत केला नाही. मी घोिषत करतो की िपकास (थािनक नैसJगक आपKीमुळे होणा-या नुकसानीची व पीक काढणी पMNयात होणा-या नुकसानीची सूचना ४८ तासांNया आत संबंिधत िवमा कंपनीस दे ईन.

मी िवमा कंपनीस व 9यांNया माफत नुकसानीची पाहणी कर-यास येणा-या अिधका-यांना सवतोपरी सहकाय करे न. मला माहीत आहे की, जर मला िपकाची पेरणी न के;यामुळे नुकसान भरपाई रAकम िमळाली तर

माझे पीक िवमा संर=ण संपु1टात येईल.

िठकाण :
िदनांक :
सा=ीदार : (सही/ अंगठा ठसा आवMयक अस;यास)
योजनेNया अटी व िनयम लागू

'(तावक/शेतकTयाची सही वा अंगठा
िवमा ही आ]हाची िवषयव(तु आहे
कृपया मागे पहा ..

बँकेNया उपयोगाकिरता :
अिधसुिचत
महसुल
मं डळ

1

िवमा संर=ीत

िव<यासाठी

िपकाचे

रAकम W.
W.

'(तािवत

नाव

=े) हे .

2

3

शे तकTयाने

शे तकTयाने

भरावयाचा िवमा

भरावयाची िवमा

5

6 = (4) x (5)

ह@ता दर (टAके)

4 = (3) x

अिधसुिचत िवमा
संर=ीत रAकम

िवमा ह@9याबाबत तपशील

ह@ता रAकम W.
W.

िडिड/
िडिड/चेक U/
U/रोख
िदनांक
बँक नाव
खाते डे बीट के;याचा िदनांक

िवमा ह@9यात सूट/सवलतीत बंदी : िवमा अॅAटची कलम ४१ खालील 'माणे बंधन कारक आहे.

1. भारत दे शात जीिवताचा Gकवा मालमKेचा िवमा करायNया किरता Gकवा िव<याNया पुहा नुतनीकरणाकिरता '9य= Gकवा अ'9य= (वWपात 'लोभन <हणून कोणीही यbAत कोणाही यbAतला

आप;या किमशन मधून, िवमा कंपनीने सूचना प)कात/तA9यात जाहीर केले;याNया यितिरAत, पूण Gकवा काही रAकम सूट/सवलत दे णार Gकवा दे ऊ करणार नाही.
2. कोणतीही यbAत बंदीचे िनयम तोडत असता आढळ;यास 9याNयावर कायदे शीर दं ड ठोठाव-यात येईल, हा दं ड Wपये ५००/- पयत असु शकेल.
'(ताव प)क पूण कर-यासाठी मागदशक सूचना :

1. एका महसूल मंडळातील सव िपकासाठी एकच '(ताव प)क सादर करावे.

2. सव 'fांची उKरे पूणतः बरोबर hावी. जे 'f लागू नसतील ितथे लागू नाही असे िलहावे. िवमा '(ताव प)कावर (वा=री / अंगठा करावा व सोबत आवMयक कागदप)े जोडावीत
3. िवमा हा परम सदभावाचा / िवiासाचा करार असून िवमा धारकाने सव वा(तिवक मािहती hावी तसेच कुठलीही मह9वपूण मािहती लपवू नये.

4. अस9य कथन,चुकीची मािहती, अपूण िववरण, मह9वाची मािहती लपवून ठे वणे, संपूण मािहती न सांगणे असे 'कार '(ताव प)कात Gकवा सलkनीत कागदप)ात Gकवा कुठ;याही िनयम बाl
'काराने आढळ;यास ही पॉिलसी िवमा कंपनी nारे रo कर-यात येईल या किरता माझी /आमची स<मKी आहे.

5. कृपया '(ताव प)कात कुठलीही शंका Gकवा शंकेचे िनरसन करावयाचे असेल तर जवळNया संबंिधत िवमा कंपनीचे काय`लयास संपक करावा.

टीप:- संबंिधत िवमा कंपनीला जो पयत िविहत नमुयातील िवमा '(ताव प)क व िवमा ह@ता 'ा@त होत नाही तो पयत कोणतीही जोखीम (वीकार केलेली नाही. अटी व िनयम खालील 'माणे.
िनयम आिण अटी :

1. 'धानमं)ी पीक िवमा योजने (पीएमएफबीवाय) अंतगत िवमा संर=ण पीएमएफबीवाय Nया कृिष, सहकार व शेतकरी क;याण मं)ालय, भारत सरकारNया मागदशक सूचना व रा_य शासनाNया शासन

िनणयानुसार िनयम व अटी लागू राहतील.

2. शेतक-यांनी एका हं गामात एकच िवमा '(ताव प)क सादर करावयाचे आहे .

3. शेतक-यांनी सव मािहती सादर करणे आवMयक . जर यासंदभ`त मािहती अस9य आढळ;यास िवमा संर=ण संप1ू ठात येईल/रo होईल व िवमा ह@ता ज@त केला जाईल. आवMयक बाबqम?ये िवमा संरि=त पीक,

हं गाम, अिधसूिचत =े) व िवमा योkय िहत संबध
ं या बाबqचा समावेश आहे .

4. जर सदर िवमा '(ताव प)क अपूण, िवना (वा=रीत, जमीन मालकी हककाNया बाबतीत कागद प)े नसलेली वा िवमा ह@ता सोबत नस;यास सदरचे िवमा '(ताव प)क िवमा कंपनी माफत रo केले जाईल.
5. पुढील पैकी जर काही िनदशनास आले तर पीक िवमा संर=ण संप1ू ठात येईल.
a. जर शेतक-याने धारण =े)ापे=ा अिधकNया =े)ाचा िवमा के;यास.

b. जर शेतक-याने शेतीNया एकाच सव नंबर वर अनेक बँक/शाखा/िवकास सेवा सोसायटी मधून कजदार व िबगर कजदार शेतकरी <हणून Gकवा िवमा संरि=त पीक/अिधसूिचत पीक पेरणी केले;या

िपका पे=ा वेगळे अस;यास. वरील 'करणात कोण9याही पिरb(थतीत कोणताही पूव ]ह न ठे वता िवमा ह@ता परत केला जाणार नाही, व या याबाबत चौकशी कuन कारवाई कर-यात येईल.

6. संबिं धत शेतक-याने िवमा घेतले;या िपकात बदल केला असेल, वीिमत =े)ात बदल केला असेल, बँक खाते वा जमीन धारण म?ये बदल केला असेल तर एका आठवwात कळिवणे बंधनकारक आहे ; तसे न

के;यास वरील मुoा Uमांक ३ लागू होईल.

7. जर िवमा संरि=त =े) '9य= पेरणी =े)ापे=ा जा(त असेल तर िवमा संरि=त =े)ाNया 'माणात नुकसान भरपाई कमी कर-याचे अिधकार िवमा कंपनीस असतील.

8. संबिं धत शेतक-याने जर अिधसूिचत (थािनक नैसJगक आपKीमुळे िपकास नुकसान झा;यास Gकवा पीक काढणी पMNयात नुकसान झा;यास कोण9याही पिरb(थतीत ४८ तासाNया आत कळिवणे बंधनकारक

आहे .

9. संबिं धत शेतकरी िवमा कंपनीस व 9यांNया माफत नुकसानीची पाहणी कर-यास येणा-या अिधका-यांना सवतोपरी सहकाय करेल.

10. िपकाची पेरणी न के;यामुळे नुकसान भरपाई रAकम िमळाली तर पीक िवमा संर=ण संप1ु टात येईल व पुढे कोणतीही नुकसान भरपाई िमळणार नाही.

11. आवMयकता वाट;यास जर नुकसान भरपाई असेल तर ती वाटपाNया वेळेस ओळख प) आिण रिहवास पKा पुरावा संबध
ं ीत शेतक-यांस hावा लागेल.
12. शेतक-यांनी नुकसान भरपाई रAकम 'ा@त हो-यापूव} िड(चाज वाउचर व िरिसट दे णे आवMयक आहे .

e

येथुन कापा

s

िवमा ह@9याची पोच पावती ('धानमं )ी पीक िवमा योजना)
योजना)

िदनांक :

^ी ------------------------------------------------------------------- विडलांचे/ पतीचे नाव ----------------------------------------

-----------------

रा

---------------------------------------------------------------------

ता. -------------------------------------(बँकेचे

नाव

िज. ---------------------------------------

-------------------------------------

शाखा

---------------------------

महसुल

मंडळ

---------------------------

रा_य -----------------------------------------खाते

U

--------------------------------- )

यांचेकडू न ---------------------------- िपकासाठी 'धानमं)ी पीक िवमा योजनेअंतगत िवमा संर=ीत रAकम W ------------------ किरता --------हं गामाकिरता िवमा ह@ता रAकम W ----------------------------- रोख / धनादे श / िड.िड. U. -----------------------------------------बँकेचे नाव -----------------------------------------------------------

िदनांक ---------------------------------------

(चेक जमा हो-याचे अिधन राहू न) (कृपया पोहोच पावती पुढील संदभ`साठी सांभाळू न ठे वा)

बँक नाव :
पKा :

रोजी 'ा@त झाले.

